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Ho ESTIMEM PROPIETAT

KOSTRA. La llei DEFENSA

NOSTRES DRETS PROHIBINT

TOTA REPRODUCCIÓ.



A LES GQANS DAMES ELVIRA I

ANNA JO VER AMB GRA TITUT

I

REVERENCIA.





UINTERÈS DE LA PARAULA

El misteri que en si tanca la paraula, no nnés

pot revelar-'lo qui viu dins el costum d'oir i

d'escoltar. La paraula pròpia son pocs els que
l'escolten i tots, deuríem escoltar^nos a nosal"

tres mateixos per a tenií compte de la molta

innoblesa de molts dels nostres mots.

La paraula es la sonoritat de una idea re"

velada; sense una paraula les idees no foren res.

La idea revelada per una altra forma queda
sols la bellesa una, ço es, la bellesa en sols

aquell sentit que pren vida o per la sensació

que produeix al ser esteta qui la contempla,

aquella bellesa queda com en una mena de

enrariment que ha de resoldre'l un altre ser.

Quan la idea es revelada per la paraula, quan

surt dels llabis, es la idea viva en el mon de

les relativitats; es viva per la emoció, surt dels

llabis, però ve del cor. Totes les paraules ge^*



nuinament paraules f porten tota la manifestació

personal de un ser qui per elles es revela i al

ser de sí, li es connatural el revelar'-se, perquè
en ço es fonamenta el principi de societat que
es la nota individuant del ser humà. En la pa"
raula emoció, s'hi veu tot el cromatisme de un
ser; el sembla que parla es sinònim de dir: te

anima. El Moisès de Miquel Àngel volien fer-'lo

parlar perquè el creien vivent, i el San Brú dels

Cartoixants de Mirafiores, obra bell/sima, va

fer, de ell, el mellor elogi qui va dir: «No parla

perquè es cartoix. » El tenir ànima i parlar, es

correlatiu, com el tenir cor i estimar; la parau"

la es el bes del cor, així com el bes es la pa"

raula dels Ilabis.

La paraula bella, la conreua Escena Blanca,

perxó, a cada paraula cal acompanyar-'hi un
gest perquè el gest es el complement directe

de tota paraula i per ésser bella, cal que sia

total; sols son belles les coses quan son ter"

menades. Un terme ve a suposar un assoli-

ment de perfecció. El gest complementari de/

mot; fa expresiva la paraula; revela la seva fe-

somia com amb una mena de perfum per la

oarticipació de tot el ser.

En el mon tot parla i tot parla be que es lo

mes difícil; sols quiper propietat deuria parlar

mes conscientment, es qui fa del parlar llei de
rutina.

La nit parla: El soroll de la seva quietut



porta la remor del pas de les brises i aels orat-
ges i del córrer la clara lluna, l'astre mut i del
qui se conten tantes coses i en el que s'hi
inspiren tants de cors; sentim el pas de íalè
que fecunditza el dessert oer a fer florir els ai-

guamolls en una única flor, en una blancor ge-
nuïna i sagrada: la casta poncella que ïsis i

Osiris bessen amb amor i en la que troven el
seu cel: la flor del lotus esta encisada per una
paraula, no mès.

La verneda muda te una paraula quan passa
el vent per entre el flautat de les seves bran-
ques i els brassos dels arbres; per entre els

brins que floreixen i es gronxen com els bres-
sols quan canten les mares.

La mar braolosa te una paraula quan el

pescador vara les barques en hores de dalit i

en venturosa calanca.

Nosaltres, hem cercat per a Escena Blanca
el moment, la oportunitat, la situació, que po-
gués ser revelada per la paraula i el gest con-
juntament. S'ha de pronunciar be, per xo, cal
vocabulitzar i sens precipitació expresar els

conceptes amb l'ànima als llabis i fer que la

musicalitat de la veu fasa mes cadenciosa la

paraula.

El gest ha de ser ingenu, expontani, lliure,

ni viciós ni esforsat.

Tot conseguit, es quan s'efectua un choral



en cada esperit en ei sentir la emoció que flota

en la escena.

La paraula per el recitai i el gest per la

coordinació obtenen un èxit clamorós que deixa

un record imborrable. Això encare no fora

prou. EI gest i la paraula bella fets consuetut

obren una valia que separa en perpetuïtat de
les paraules que desdiuen i del gest que pos"
terga a tot aquell qui te cor en l'esperit i Ilabis

en l'ànima.



LA GENT

La efusió de una maternitat l'expresa sub-

tilment, beatament, quietament la dona inte-

gral en durant els tres quadres. Feliciana, la

mare de dos àng-els no vol morir-se amb el que

perd per no abandonar l'altre.

Maria i Margarida, les incondicionals amistats

que no la deixan mai sola l'aconorten amb el

tresor de la companyia i ferma fidelitat

Virgínia, la nena mes bella fa viure el mo-
ment.

Blanca que s'està morint en la nit dels albats.

Neus, la cambrera de la vida.

Donzelles, poble.

EN U ESCENA
TEORÍA

Saló íntim. Ornamentació luxosa i esplèn«

dida. En el fons i a través de un cristall es veu

el defora.

Es la hora de les visites més íntimes en el

tombant de la tarde morta de un hivern fret.





QUADRE I

EL CONORT DE LES AMIGUES





BLANCA!! BLANCA!!!

FELICIÀNÀ

...Les alegries, ja ho sabeu, a casa de

des una part ençà son ben poques, jo mai

havia suspiraí tant com are que suspiro

per res. Valga'ns el bon Deu. Piora disimu-

ladament per no contorbar- les. L•ZS peneS no'm

tornen l'alegria sinó que em porten nous

turments...

MARGARIDA

No, no dona, no't rendeixis are devant

la glòria. Cert que pases un sufrir que

solsament íú pots mesurar, però, síes fran-

ca, et reca el pasar-lo? Tú no fas esment

de unes aspiracions que un altre dia tu

abrigaves i jo't contradeia.

IS
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FELICIANA

Ai, Margarida es que ignorava que cl

ser rfiarc volgués dir sufrir tant...

MARIA

Pcro, cí dol?

FELICIANA

No, no'm dol, pcro m'espanta... Mira

que el cor meu...

MARIA

Es immens, es fort.

FELICIANA

Però, Maria, es de carn i es d'anima i

es de entranyes i es de cervell, per xo jo

sento i ens consterna i contorba la por de

un desesper. Ai, no! Deu meu. Passes la

vostra voluntat que sempre es santa.

MARGARIDA

No ploris Feliciana.



: J . Puig i Bosch:
FELICIANA

Ploro quan sou aquí pcrquc us parlo

amb sinceritat del meu dolor que no puc

dissimular. No vull rebrer a ningú perquè

no puc atendre; he donat ordes que quan

me demanin responguin: que no puc per

mor de Blanca.

MARGARIDA

Però, dona, fas el ridicul.

FELICIANA

ja ho sé; no potser de altra manera. No
es per disgustar, els fills em lliguen i jo

sols visc per a ells. Ja ho veieu, sola, sola

com estic. En Joaquim es fora, arrivarà

are, avui si tot va be. Aqueixa incertitud

no'm deixa i l'ansia per una banda i la

nena per altra jo no se el que'm passa.

MARGARIDA

En tens noticies?

FELICIANA

Si. No vulguis saber les engunies que

2 17
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passa; per els fills ha de sacrificar-se i ell

es mata aixíS m'ho escriu. Obre un secreter i

treu la darrera carta que les hi dona a I/egir.

^Esposa estimadíssima: Per poc que

pugui, arrivaré. Tú que ets mare, aguanta,

aguanta unes hores no mes. Me falta una
entrevista i la causa queda solucionada a

favor del meu interesat. La veig guanyada
i el nostre honor i prestigi serà gran. Per
els fills, no més que per els fills hem de

sacrificar-nos. No temis. Fins a la nit.>

Teu,

Joaquim.

FELICIANA

Ja veus, com puc dir-Ii, ni com puc co-

municar-li el qué passa? pensarà sempre

que es mès del que es i ho perdérem tot:

ell abandonarà Tassunte i al ser aquí ni

íaní sols podrà veure morir la nostra filla.

Li he posat un telegrama. No mes li dic:

«Vina. Estic sola.» I aixís ja van vuit dies

de telegrames per a declarar-li les ordes

del metge i l'estat de la nena. Un fill que

es un tresor, per el que representa cl tur-

i8



J .

ment que per ells una passa, mes se i'es-

íima quan per ells més, una, sufreix. Piora.

MARIÀ

No ploris que jo t'envejo aqueixa for-

tuna del poguer plorar.

FELICIANA

Deixant dzsobte veure la cara.

Ài Maria, no sabs el que es plorar quan

la dolor es en nosaltres. Recordes íú are

les hores inolvidables de l'internat. No
m'en parlis, es a dir sí, parlem-ne per a

assaborir aquell temps, aquelles intimida-

cions, aquells mom.ents de confidències

delicades d'alló de lo que ens confesavem

i que are es realitat, en aquell allavores no

se el que ens llevava el sentir per la seva

ubriaguesa. Voliem sufrir i anelavem per

la dolor.

MARGARIDA

I qué? Àre el tens, que dius, vols bara-

tar amb el meu lloc? Voldries donisr-m.e

els teus fills?

19
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FELICIANA

No, no puc donaí-tc'ls. Son la meva
vida.

MARIÀ

Voldries quedar sola com jo?

FELICIANA

Tampoc podria.

MARGARIDA

Si no sufrisis no sabries, me dius, eF

que es l'amor, Feliciana, diíxosa íú que

sabs sostenir aqueixa hora on se inmor-

íalitzen les mares. Tu sufreixes per una

amor maternal i santa.

MARÍA

Quan tu plores algú recull les teves

llàgrimes, quan jo ploro...

FELICIANA

Te les recull el Bon Deu.

MARIA

Aqueix mateix Deu es el que et posa una

20



: J . Puig i Bosch:
corona preciosa que tú no veus perquè

la portes; nosaltres, les que no la tenim,

la admirem i amb nosaltres tothom. Aqueix

Deu qui te la dona, te la aguanta per a

que no'n sentis el pes i solsament ne re-

cobris les aventatges. À les llàgrimes, tú

no hi renuncies, me dius. Fer créixer un

fill, conforme, es un trevall ardu, es un

gran esforç que t'immortalitza, jo pasaré

per el mon sense deixar una senyal del

meu pas.

MARGARIDA

Tampoc.

MARÍA

Es que hi han mares amb fills que son
com si no fosin mares i sense ser mares,

altres dones, han passat amb una nissaga

copiosa de fills: fills del seu esforç, del

seu afany; els han donat la ma, no veus

l'esiol de senyores qui formen Patronats

i altres Centres de trevall..?

FELICIANA

...Però el meu dolor passarà desaper-

cebut per que l'alaben.



Blanca!! B I a n c a ! ! \

MARÍA

Es en compensació...

Truquen. La doncelía al cap de uns moments passa
i avisa

Senyora. EI metge.

FELICIANA

L'esperava, ja vinc, . perdoneu. Voleu

entrar?

TOTES DUES

No.

MARÍA

Ans de marxar entrarem a vcure-la. Ves^

ves. T'es esperem.

MARGARIDA

Te un cor noble i generós. Es una in-

fant cncare.

MARÍA

I tant sincera com sempre. Es fa esti-

mar i prop de ella s'hi aprèn la infaliblc

tasca de sostenir una casa.
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MARGARIDA

Nosaltres no ía coneixíem. La vida de

ella es vida amagada. Es una llàntia sa-

grada que crema sempre igual vetllant i

aconortant, per xo, crec que tot-hom l'es-

tima. Es jove i no's mou. Viu del daler de

tenir contents els fills i en Joaquim. Nosal-

tres sabem amb quina equanimitat ens

parla malgrat els contratemps que està

sufrint. No ho sembla. La vida te unes

rareses especials; te unes estocades cru-

dcls; i unes hipocresies enigmàtiques.

MARÍA

Indesxifrables.

MARGARIDA

just, aqueixa es la paraula. Are deu arri-

var la nena.

La remor de les portes i el venir algú se va definint en

la nena que entra embolicada. Ella queda sorpresa

al no veurer la seva mare allà, però, guardant molt

be les formes dissimula i atent a les senyores que

coneix.

23
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MARGARIDA

Ola Virginia. Qué tal?

VIRGÍNIA

Gràcies a Deu, be. Àre vinc del col•legi.

MARÍA

Vina que et llevaré tot aquest abrigall.

MARGARIDA

Les monges t'estimen molí,

VIRGÍNIA

Es que son monges i no mes pensen en

nosaltres. Jo crec que quan som fora no-

saltres, elles estant soles, ploren, ja veuen

com m'abriguen are que no fa tant de fret

com elles i la mamà diuen, però, ja veuran..

I, on es la mamà?

MARGARIDA

Es a dintre.

VIRGÍNIA

Ja m'ho pensava. Es a veure a Blanca.

24
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À mi no m'hi deixa cnírar per que te por

de que me encomani el mal. Pobre Blanca,

tants dies que no la veig... jo no vull tor-

nar mes a escola sens ella. Les Hermanes
i les nenes m'en pregunten i jo no puc dir

res perquè no la puc veure... jo no vull

tornar a escola sens ella. La gent del carrer

i els hortelàns del col•legi me criden: «Vir-

gínia, i Blanca on es? que s'ha fet?» 1 jo

no puc dir mes que es al llit... jo no vull

tornar a escola sens ella...

Al moment surt Feliciana que la reb abrassant-la.

FELICIANA

Besant la nena.

Que has berenat?

VIRGÍNIA

Sí, mama, Sor Clara mai ens deixa sor-

tir si no berenem avans.

FELICIANA

Margarida, per qué no feu encendre les

llums? Les doncelles estan avui pertor-

25
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bades. EJlales encén i tot queda discretament clar en

una llum tènue, però molt agradable.

MARGARIDA

No't molestis. Ho hauríem també fet.

No ho creia necesari encare. Qué tal?

FELICIANA

Ai, malament, molt malament. Tinc por

que sens mori. El metge tornarà d'aquí

dues hores. Afe ordenaré que comuniquin

a en Joaquim que la nena sens mor, que

faSSa cl que VUlga. En ei seu dolor resplandeíxen

disimuladament les llàgrimes.

MARGARIDA

I si es fora i ve cap aquí?

FELICIANA

No hi fa res. Es per si fos allà encare.

VIRGÍNIA

Mamà, que tens? de qué plores?

FELICIANA

No, nena, la mamà no plora. No tinc res.

26
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VlfiGiNIA

Mama per qué no'm vols deixar veurer

a Blanca? Es que si no la veig no puc tor-

nar a escola perquè les hermanes i les

nenes i tothom me crida preguntant-me per

la Blanca i jo no se lo que dir. Tot queda un

moment parat. Avul cs la nií de Rels mama,

jo'm pensava trovar ei fanal preparat... I

ei papà, mama, quan arrivara?... Ala, ma-

ma per qué no'm contestes i t'amagues

aixíS la cara? Felidana s'ha assegut i la nena no

la deixa de acariciar. Digam'hO.

MARIA

Pero quina nena mes admirable.

MARGARIDA

Vina nena que í'ho prepararem nosal-

tres, la nena se'n va amb ella. En aquell moment s'a-

donen que comencen a surtir fanals.

VIRGÍNIA

Tota alegra

Veus, veus, mama com els fanals ja

pasen. Tota adaierada. I el meu? OU es, mamà,

27
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cl meu? Jo'm pensava que ja el tindria

preparat... Com puc anar a rebre els Reis

si no tinc fanal? Mamà, còm ho he de fer?

FELICIÀNA

Nena, no ploris; la mamà no't descuida

mai. El fanal es a dintre; demana'l a la

Neus. Demana el teu i el de Blanca.

VIRGÍNIA

Ai, mamà, sí me la deixes veurer, li

preguntaré que es lo que vol per a quan

escribim la carta ho poguem demanar als

Reis. Ja que ella no's pot moure, deixa'm-hi

entrar, mamà, que li demanaré qué es el

que vol.

Feliciana ha fet sonar un timbre reclamant una doncella

Neus presentant-se

Senyora.

FELICIANA

Prengui la nena i entretengui-la Ense-

nya-li els fanals.

Neus acariciant la nena se l'emporta molt fàcilment per
a haver-se-la fet seva amb el seu bon tracte.

2^



: J. Puig i Bosch:
FELICIANA

]a ho veieu... Qué....^Còm ho tinc de fer..?

MARIA

Deixa-la venir a casa.

FELICIANA

Ài, are si; que al menys no vegi la mort

de Blanca. Plora. Però... no... no. Com par-

lant amb ella mateixa No... quin record mes

trist ja tindria de la vida seva en el seu

començar. Veure un mort, aqueix àngel

meu, veure un mort. Ài, Deu meu, no, no.

jo us ho demano, guardeu el meu fill.

Plora inconsolable mentres afora es veuen passar els

fanals preciosos dels infants que van a rebre els Reis.

FELICIANA

Deu meu i quina nit se m'espera.

MARGARIDA

No temis, per alguna cosa som nosal^

tres amb tú i aquí. Tot ho arreglarem; per

res, mai, hem de deixar-te.

29
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FELICIANA

Àre si que em veig perduda. He de ama-
gar cl meu dolor per a que no li minvi ia

alegria. Que senti ella ía nit preciosa de

Reis; la nit hermosa, la nit en que tant

grans ja érem i encare suríiem per a anar

a rebre els Reis. Oh, i com han passat

aquells temps. I qui ens ho podia predir?

que tampoc l'hauríem cregut... Com han
cambiat les coses. En la primavera de la

nostra vida tot era com una nit de Reis

però, en una nit clara que bo era ser cria-

tures. Els Reis han tornat i ens han deixat

espines.
MARIA

No es veritat.

MARGARIDA

Calla, Feliciana, que no tens raó. Et

mires les coses amb un pesimisme que

espanta. La nit de Reis a que fas tu refe-

rència es aquella cèlebre per les emocions

en la qual tu vares conèixer per primera

vegada a en Joaquim.

FELICIANA

Pobre Joaquim, còm deu estar arc.

30
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MARIÀ

No'r preocupis. Esíà be. O ve o espe-

ra la manera de venir quan ans li sia po-

slble. Per qué has de enguniar-te are? Tant

mateix, les coses no cambiaràn perquè tu

et posis violentament nirviosa.

MARGARIDA

Recordes la Adelaida?

FELICIANA

Oh SÍ, SÍ, pobre Adelaida. Veus, també

quina manera de fer-la sufrir aquell infeliç.

UNA DONCELLA

Senyoreta. La nena la cerca; amb la

mirada la demana i la vol vora d'ella.

FELICIANA

Tot just sent la primera paraula que vola per el neguit.

Eesperawa una mala nova.

Filla meva..! Veniu... Entreu.

Pasen dintre; amb un compte gran eviten tota mena de

socoll i de renou. A través dels vidres es veu com va

aumentant la preciosa policromia dels fanals, estels

de la nit hermosa dels Reis. Se ouen els corns opacs

i els crits de les criatures ovacionant els Reis que

cada any tornen.

31





QUADRE II

LA CARTA





En el mateix lloc del primer quadre hi han la mare, les

amigues i eJ poble. La gent de la vil•la que coneixen
l'engunia de aquella mare ideal, han anat a cercar-li

la nena per a que anés amb elles a rebre els Reis.

Totes son de la seva edat i es saben totes les trames
de les seves vides. Floreixen totes com les magnòlies
i com tenen un cor franc, totes també ploren amb
Feliciana. També hi han els filis de aqueixes ínclites

dametes, tols porten uns preciosos fanals que tinti-

negen de inquietut esperant la hora de la partida. Les
seves mares els aquieten perquè Blanca està malalta.

Al carrer es veu un concurs plenari de infants abe-
llint la nit beatifica. Alguns esperen en la porta i ens
els vidres despedint-se, esperant la hora de les arrí-

vades clandestines. Es nesesarí, diuen les mares, dor-

mir, sinó, els Reis passen de llarg perquè endevinen
que els infans desconfien de ells.

La nena arriva tota contenta i satisfeta està embolicada
per mor del fret.

VIRGÍNIA

Alegre i viva

Mamà, mamà, veus? ja som aquí. No
m'he constipat ni he tinguí gens de fret.
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FELICIANA

Trista bessant la nena i en actitut de agrair a les seves

amigues el favor de la amistat.

Be fillcta, be, arc, cap al llit.

Es forma un renou per Ventusiasme entre les mares i les

criatures. Tot, però, en una respetuosa quiztutperquè
saben que Blanca es al llit molt malalta.

Cada mare, pregunta per la nena a Feliciana qui respon

FELICIANA

Malament, molí malament.

Totes manifesten el seu dolor.

I

Ai, Deu meu,..

II

Aqueixa es despedeix perquè es tart

Bona nit i bon remei. Estem devora.

Disposi.

III

Feliciana, ja pot disposar de tot cl que

sia. No la deixarem.

36



: J . Puig i Bosch:
Cada una amb el seu gest propi van declaranf-se i par-

tint fins quedar-se altra vegada sola amb les seves

amigues més intimes.

VIRGÍNIA

Al veure que totes van marxant

Mama, jo hi torno...

MARGARIDA I MÀRÍA

No, nena, no. No, de cap manera. Fa

freí i els Reis ei trobarien desperta i no'í

deixarien res i ves el que dirien les altres

nenes al sapiguer-ho.

VIRGÍNIA

Mamà, no mes acompanyar-les fins la

seva casa.

Ella sent l'afany de córrer carrer enllà i fer clara aquella

nit amb la tenuíssima flama de un fanal venecià.

LES DONES

No, nena, no, are. Àre fes la carta i

prepara be tot cl que sia necesari per a els

Reis que sembla passaran aviat i ans, miren

si les nenes dormen.
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VIRGÍNIA

I si estan despertes?

II

Ah, llavors no les hi deixen res, perquè

es creuen que no han volgut creure als pa-

pàs. Cuita, fes la carta i ves a dormir prest.

Feliciana està morta perquè veu el malestar de la nena

i el no arrivar del seu espòs que espera adalerada.

Seu en una maternal acompanyada de la gent que

van despedint-se gradualment.

La nena ha anat a despedir les derreres i torna.

Mamo, ja ho veus. Fem la carta... Ala

mamo, no se el que iens. La acaricia l la tesa.

Mamà, escriu tú. Cuita, mama, que tinc son

i vull anar al llit.

FELICIANA

Be, nena, be. Ves demana a la Neus

que porti tot lo necesari que escriurem.

La nena surt depressa

FELICIANA

Ja veieu la alegria d'aqueixa criatura.
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Ni es recorda de la seva germana... Deu

meu, el que es tenir pocs anys; ni la mort

els dona pena.

MARGARIDA

No ho diguis. Ni la nomenis la mort.

FELICIANA

Però Margarida, l'heu vista i es mor i

jo'm moro de pena. Qué tinc de fer? Estic

sola. Aqueixa criatura no vol quedar-se

sola ni amb ningú que no sia jo. Tinc de

amagar-li les llàgrimes. 1 com voleu que

no plori quan no puc sentir mes dolor?

La nena arriva

Mama, te. Té el full que era mes her-

mós. Sents quina flaire? Ei-a lligat amb
una cinta que mai la havies mostrada.

FELICIANA

Deu meu. Mireu, encare es un full del

que tenia quan era soltera.

MARIA

Àmb aqueix també escrivies als Reis?
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La doncella li prepara una petita taula per a escriure

sens que ella es mogui per res.

FELICIANA

Nena, que es el que demanarem?

VIRGÍNIA

Mamà, diga'ls hi que portin un bebè,

però, mes hermós que el que tinc. El que

are tinc, no m'agrada. En vull un de quiet

i hermós com la Blanca.

FELICIANA

Extranyada

Nena, que dius.

VIRGÍNIA

Sí, mamà, un que ni mogui els ulls ni

digui res. El vull quiet perquè li portaré al

llit i ella estarà tota contenta. Quan Blanca

estarà bona li ferém vestits i el passejarem,

ja m'agradaria que els Reis m'endevinesin

el gust perquè, oh que contenta estaria Blan-

ca quan sabria el que els Reis li regalen.
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MARIA

I que mes vols?

VIRGÍNIA

Ai, no SC. Mamà, posa-hi el que vulgues

que ja sabs que a mi tot m'agrada, jo no sé

cl que demanar.

DONCELLA

Senyora, el sopar està preparat.

FELICIANA

A les amigues

Sopem?
VIRGÍNIA

Mamà, no. Acaba la carta; però deixa'm

veure a Blanca que no se el que ells deu

voler. Ja fa mes de vint dics que no la he

vista.

MARGARIDA

Nena, no; arc es tard, i Blanca dorm.

FELICIANA

Neus. Prepari per a sopar aquí mateix.

Estem mcllor. No us agrada mes?
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La doncella cumpleix les ordes amb una puntualitat i

amb lleugeresa escaient al seu càrrec. Prepara el lloc

i la taula sens molestar i amb un ritus de preclara

politesa i afinament. Unes rares nadales, uns lliris

de neu devallen per a alegrar la taula.

VIRGÍNIA

Ja dius als Reis, mama, que í'esíimo i

que soc bona? no fos cas are que t'en des-

cuidcsis.

FELICIÀNA

Sí, nena, sí. Els Reis també ja ho saben

íoí.

VIRGÍNIA

Cuita, mama, que ja no es veu gent i

els Reis que no em trobin desperta. Avui

no tinc gens de son.

Se sent trucar la porta i Feliciana espera. Entra la

cambrera

Senyoreta, una dona porta palla.

VIRGÍNIA

Sí, mamà, es per als cavalls; vaig a

buscar-li.
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La nena hi va i se sent com li dona les gràcies i ve por-
tant una garba.

FELICIÀNÀ

Ves, nena amb la Neus que et donarà
un cistell per a posar-la.

Tornen a trucar mentres la nena es fora i la doncella

porta un telegrama.

Senyoreta, un telegrama.

Feliciana firma rebut. Pobre i el llegeix alt entre elles

<Arrívaré demà amb molts de Juguets.

Hem guanyat. Besades. Joaquim.^

FELICIANA

Guanyat diu, però, i si no írova viva

la nena?

MARGARIDA

No diguis barbaritats. El metge declara

perill, però, no la mort.

FELICIANA

Quin un malestar... Tinc un presenti-

ment... Veig una mort que se m'abalança
que li diria: Avans que els meus fills pren-
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me a mi. Ài, pcro, mcllor que ens prengués

a iots. I eil no ve. I si ell no la pot veure

viva quin trastorn Deu meu. jo no puc sos-

tenir-lo. Plora.

MÀÍíGARIDA

Si es aixís, si Deu te demana la nena

serà per a fer de ella un àngel. Un àngel

en un altre fill, Ell te concedirà i Deu et

retornarà la filla que no t'abandonarà mai

mes. Diu que realment els del cel ens

veuen, si no fos aixís, el cel no fora cel.

MÀRiÀ

Es cert. Si un fill no hi trovés la seva

mare, amb qué pot sustiíuir les seves be-

sades?

MARGARIDA

Els besos de una mare son bocins del

cor. I el cor de una mare es com el cor del

bon Deu, de aqueix Deu amorós i gran qui

diu: «Donau-me un hostatge d'amor en

vostra casa que jo us el retornaré etern en

el meu cor.> Deu com es beatiíut, fa que

el fill vegi a la seva mare.
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MARIA

Pcro, la marc no veu a ella.

MARGARIDA

També sent l'enyorança que es el sen-

timent mes diví i mes espiritual; ditxós de

aquell que sab enyorar-se. I per l'esperan-

ça de tornar a haver el fill ni la mort la

espanta.

FELICIANA

Tú sempre tens paraulas que infonen

consol. Veus, si tu no fosis lliure. Àre jo

estaria sola. jo moriria de pena. Veus que

gran tens el cor. Ets una germana, una

monja de la caritat que portes una creu en

el pit que mai ningú veuré alleíar un infant,

però, el fas créixer mes que si l'alletesis

perquè li dones el teu cor que tens als 11a-

bis, a les mans, en tota tú, que ets tota cor.

Un cor bo no viu mai tot sol, tot-hom el

cerca, tot-hom el veu, tot-hom cl sent, es

com el perfum de les flors, ningú el veu,

però, tot-hom l'endevina i l'estimen. Tú,

Margarida, ets la suavitat de l'amor en les
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oportunitats mes escaientcs. Sense tú, jo

no podria amb aqueixa nit terrible que per

no esflorar la alegria de la nena he de re-

primir el meu plor i necesitant estar al cos-

tat de Blanca no hi vaig per no fer dalir

la nena. Ploraabundosament.se sent tornaria nena.

MARIA

No ploris aixís que la nena ve i es sor-

pendrà.

VIRGÍNIA

ja esta, mama, ja està. Anem a porsar-lo..

Tampoc me deixaràs preguntar a Blanca

que es el que vol? Vull dir-li que el Reis la

veuran que els demani la mercè de que la

curin. Que totes les nenes me diuen: I

Blanca? 1 Blanca? jo no sabia que dir per

que no sabs els dies que fa que no la he

vista.

Aixís parlant, surten del salonet i van a deixar al balcó la

carta preparada per als Reis. Ja quasi fora, ordena a

la doncella.

Encengui be la fogaina.

Les amigues han encès el fanal que porta la nena. Al ser
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fora obre la doncella la ventalla i Vescoltilló de la

del escalfa panxes, al moment entren dos ocells de nit

enlluernats per la llum volen aixelabrats per la casa.

Doncella espantada i supersticiosa

ÀÜ! Mira, es la morí que entra. Han
sentit flaire de mort i ja son aquí... Ai Deu
meu, que no ho vegi !a senyoreta. Espantada

fa aire amb un tovalló espantant els ocells que volen

bojament Àí, ja tomen! ja son aquí! Àí, fu-

giu maleits ocells..! Ara! ja son fora...

En la seva tribulació ha tombat les flors dels pitxerets

i tot es un renou. Al moment de surtir els ocells entren

totes.

FELICIÀNA

Neus, qué es això? Tot overt. 1 tú estàs

acalorada. Que es el que et passa?

DONCELLA

Res, senyoreta, res.

FELICIÀNA

Però no m'enganyi.

DONCELLA

Sí, senyoreta, es que no no's volia en-

cendre cl foc...
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Totes queden extranyades però confiant que no ha sigut

res de importància.

VIRGÍNIA

Mama, arc anem depresa que vull anar

al llit. Sopem. Digués al papà que no l'es-

pero perquè els Reis no'm trovesin des-

pesta. Tú dona-li la besada meva.

FELICIÀNA

Be, nena, estigues tranquila que la ma-
mà vetllarà a Blanca i aixís que els Reis

hagin passat ja et cridaré.

VIRGÍNIA

Ai, sí, mamà, que contenta estaria si els

pogués veure a encare que fos de lluny

estant.

FELICIÀNA

Dorm sense ànsia que la mamà ja sabs

que mai te ha enganyat. Quan el papà arri-

vi també li donaré el teu encàrreg. Ves,

nena, ves a descansar.

Besa a la seva mamà i a Jes senyores despedint-se. Una
doncella de cambra se la emmena al llit. Una altra

ultima el sopar.
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MARIÀ

Quin àngel tens, Feliciana...

FELICIANÀ

Per xo amb tanta pena veig que obren

les ales i prenen el vol.

DONCELLA

Senyoreta, quan li placia.

FELICIANA

Àre. Cuiti.

Feliciana ofereix el lloc a les amigues.

Seieu si us plau. Aquí, aquí.

En començar un sopar sobri, però elegantíssim, un

sopar model, acaba el quadre.
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QUADRE III

LA NOVISSIMÀ ESPASA





Cambra petita i gentilíssima de una infant; es olorosa i

tota blanca de castedat. Es veu el llit de ella: un Uitet

de monja clarissa, però, amb totes les comoditats, te

un pavelló carmesí com el de un trono de regina,

unes butaques al costat del llit, un tocador minuscol

on hi acampa una Verge preciosa de mabre sobre els

accesoris de ella per a abillar-se. A Vesquerra un bal-

có tancat i amb unes sutilíssimes cortines descorregu-

dès. En una de les butaques es veu roba de la nena.

En el llit la nena dorm. Una llum zenital il•lumina

l•escena. Es una llum mesquina, una llum d'estels

que porta la son i fa companyia. Al cap de uns mo-

ments se desperta i se incorpora.

Ai, la mamà no'm crida i em sembla que

he dormit molt... La claror no entra... Oh,

però, si crido que em vinguen a vestir i es

fosc i tots dormen?.. No, la mamà deu vet-

liar. No, no'm vull moure. Però i si m'ha

cridada i jo no ho he sentit?.. S'asseu ai iiit.

No, no: me sembla que es fosc, però, tant

se val. No mes arrivaré fins a la finestra i

miraré una mica... Ja no faré sorroll. Miraré

una mica per veure que m'han portat els
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Reis que potser ja hauran passat. I si em
veuen?.. No. I si la mama me sent?.. Ca.

Ja aniré de puntetes. No'm sentirà ningú.

Palpa i pren uu saltdellit que se'l posa lentament, de-

valla i trova unes sabates a posta.

À veure la porra. No, no, la mama no

ha vinguí, obre ei balcó poca poc. Eucare es

fosc, però, el dia no es lluny, les estrelles

van minvant i els ocells se remourien si

no fos l'hivern. Ai, quin fret. Però, a veure

els balcons de les veïnes. Oh, quin fret.

A veure. Surt un moment. Oh SÍ tots SOU pleus

de coses. La mama no m'ha dit res. Es que

la mamà s'haurà dormida. Vaig a cridar-la

jo mateixa. Però, i si s'espanta. No... no...

La mamà no te por. Però no mes per veure

si els Reis a mi m'han portat també ja les

coses i m'entornaré al llit fins que sia clar.

En el capsal hi ha un portell de sortida secreta i la obre

escoltant. No scut res.Mc'u vaig a veure qué.

Mutació ràpida d'escena. Apareix una sala opulentís-

sima. Al fons la porta de entrada. A un costat els bal-

cons tot es ple joguines de tot gust i de riquesa. Al

mig, sospesa entre blondes i coberta de uns tuls una
nena morta: es Blanca. Està voltada de nadales i lliris

de neu. Al capsaler crema una llàntia i als peus dues
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tremolen quietament. De vora la morta vetllen la mare
i les amigues. Se sent soroll de la nena que ve.

Doncella entrant

Ài, senyoreta, la nena esta desperta i vé!

FELICIANÀ

Deu meu, qué ve a fer? Els Reis! Els

Reis!!

MARIÀ

Tanca la porta. Ve per va veure els

Reis. Ella haurà estat desperta tota la nit.

FELICIANÀ

Plorant

No, deixem-la; que el que jo ni li puc dir

que els Reis li mostrin.

Elles es retiren en un angle de la habitació espiant rera

unes astors. Al cap de uns moments entra la nena;

obre la porta i treu el cap, després entra, en veient

que no hi ha ningú.

Ai, mireu que coses! Com que so bona,

mireu els Reis que m'estimen. La mamà els

haurà dit que l'estimo molt. Va entrant. I han

deixat llum... El fanal i la carta son fora.

Serà que volien llànties? Qui sab si s'hau-
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ran rccordaí de Blanca? Pcro mira, mira

quantes flors m'han portat. Un altre bebè!

Admirant la nena morta. Que hermÓS eS, que

preciosa!.. Oh!.. Te els ulls tancats i els

cabells com els de Blanca!., que preciosa

es!.. O i que be jugarem!., quan Blanca la

vegi... però, no la veig prou be... Per qué

hi hauran posat tantes taules i tantes flors?

Serà pot ser perquè saben els Reis que a

mi m'agraden molt, però i els llums, aques-

tes llànties, i are? Seré que la mamà els

haurà encès per a veure el camí? No, no,

si la mamà no neccsita de llum, o què seran

per als Reis i per a que prenguesin repòs

a casa? No, si son llums tristos i la festa

es alegra. Vaig a obrir la balconada però,

ah, si la mamà me sent, me renyarà... À
veure... Escolta. Tots dormcu. No se sent

res... Bah... bah... Una mica mes de llum

per veure la nena.

Obre el balcó i posa una cadira ran el cap de la nena

morta i queda acarada amb ella.

Ja tinc llum... Es clar. Puja a la cadira. Oh
que es hermosa!... Sembla de carn. La toca,
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1 a els ulls tancats i flonjos. La nena s'horrorit-

za; compren que no es una nina. Els llabis morats i

humits. . . ! Esglaida i cridant esclata en un plor co-

piosíssim.

Blanca!! Blanca!!! Blanca!!!! Mamà!!!

Mamà!! Blanca es morta!

Acuden tots. La mare es llenca sobre la nena i l'amor

de tots no es prou per a consolar-la que plora amb
un desconsol mes dur que una pena. Amb el pes de

ella i la nena perden l'equilibri els cavallets que sos-

tenien la morta i cau tot per terra.

L'esglai es intens, les llàgrimes son tenyides de sang.

Entra el dia amb una claror breu de albada, l'aire de

gener mou els astors per sobre aquells moments de

terribilissim calvari.
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de Escena Blanca se insisteixi al públic se assa-
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